
“Haur 4”: 6 urte (guraso atzerritarrak) 
 
 

N:e(g)unon “Haur 4”  

H:egunon  

N:zemat urte dakazu? 

H:6 urte dakat 

N:6 urte dakazu? 

H:bai 

N:eta zeineaz bixazaz? 

H:ee amaz eta aitaz eta (...) 

N:amatxoaz eta aitatxoaz? 

H:bai eta mois be barakat eta anaxe txikixe bebai 

N:a bai? 

H:bai 

N:eta ze ixen dakarre? 

H:mois eta asis 

N:a bai? 

H:bai 

N:eta zer di zeu baino txikixauak? 

H: (...) baa ... mo asis de ee hiru urte dakarrena hamentxe dabil zaldupen eskolan 
hortxe da 

N:a bai 

H:eta mois dabil ondiokan eztabil eskolan etxin da 

N:a ondion txikixera 

H:bat urte dakar 

N:a bale. Da etxin zazenin ze etxi gustaten gatzu? 

H:ba jolasti..., eta... zein gexa ipuinak kontati anaxiai... 

N:bai? 

H:bai 

N: (...) eta ze etxezu gexaua? 

H:etxendot e pintxa eta berai pegatetzat bixkat etxen  

N:a bai? 

H:bai 

N:oso ondo. Bale eta ze gustatengatzu jati? Zeindde zure jateko gustukoena? 

H:banana,  

N:banana 

H:mandarixe 

N:mandarixe 

H:gailetak 

N:gailetak 

H:zopa 



N:zopa 

H:pasta 

N:pasta 

H:pizza 

N:pizza 

H:donuts 

N:donuts, zemat gauza? 

H:mmm 

N:horrek danak jatenbazu loditxu engo za e 

H:patata 

N:patata bebai? Jesus gauza asko 

H:okela 

N:okela bebai? jaja 

H:ke guai! Dana jateku 

N:bale on kontakoztazu hamentxe komikixin ze pasatendan? 

H:bai 

N:benga hasi 

H:ba mutil bat dabil ee etxen berai emoten, txakurrai hazurra eta txakurre dabil 
txixe etxen hortxe landarin eta danan baine gero agertuzan eee hazurre gizonak 
bota einddau da gero txakurra hasarratute jun eizan eta gero ee ee txakurrak 
mutilai ee pipaz holan eitza einddau eta gero ee txakurrak gizonai pipa bota 
einndau   

N:bota eitza? 

H:bai eske ikusi 

N:a bai aparte-apartea botatza, eta zeatxik pentsatezu botatzala pipi apartea? 

H: (...) 

N:ze txakurrai be botatza beonek ezta? 

H:bai 

N:horretxeatxik iual ze txakurrai... 

H:berak txakurrai botaten badau hazurre eta berak txakurrak be berai botakotza e 
pipa 

N:klaro ezgako gusta txakurrai apartea botati 

H:ia 

N:txakurrak nahiban e ahure emoti, baietz? Ezgakonez gusta 

H:eta berak apropos bota einddau 

N:ordun ba txakurrai eztotzau botako apartea lelen galdetu engotzau baietz? 

H:ia 

N:zelan galdetukotzau? 

H:eee txakurre nahizu hazurre? Eta gero hortxe lagabizu berak hartzeko 

N:klaro, eta igual nahirau apartea botati ordun jungora ia korrikan 

H:ia 

N:baine ezpara juten nahirau ahure emoti, baietz? 

H:ia. Ez! ez esan, berak esatenbarau bai bai! Eta gero urrun botati hori ezta etxen  



N:ez. Ze ezparau nahi? 

H:ia. Laga lurrin eta berak jolastukorau 

N:klaro 

H:hazurre(g)az. da ikusi, apropos bota einddau urrun-urrun.  

N:bai 

H:Ba ordun berak be bota enbirdau 

N:klaro gauza bardine eitza a  

H: berai gustatengako, txakurrai ez, ezta? 

N:ez txakurrai ezgako gustaten  

H:da ordun gixonak zeatxik einddau? 

N: aa ba eztai beti etxetzau txakurrai baietz? Igual pelota bat hartu eta apartea bota 
eta igual eztau nahi  

H:ia nik eztot etxen  

N:ezetz? Galdetu enbitzau lelen baietz? 

H:ia. Pelota hamentxe lagaten dot eta berak jolastu etxen dau  

N:bes? Oso ondo, on kontabiztazu...zeuri pasagatzun zeoze barresguraku 

H: (...)  

N:ba igual e zeure anaxikin ero amatxoaz ero lagunakin zazenin jolasten zeoze 
pasagatzune barresguraku 

H:bai 

N:zer? konta 

H:ba ondiokan pentsa enbirdot  

N:ia pentsa, pentsa bixkat 

H:ba aber ... aber ... Lagun bateaz jolasten neuan ez? Ezkutaketan, ezkutaketan 
jolasten neuan, itsas aurreko parkin ez?  

N:bai 

H:eta jolasten gebizenin ee ze zan?, pareta hamentxe euan eta gero kontra junde 
bizikletaz... 

N: bai? 

H:bai, baine... 

N:paretan kontra bizikletiaz? 

H:bai 

N:da ze, zeu baine ala lagune? 

H:lagune 

N:mine hartu ban? 

H:bai 

N:eta zuk ze lagundu ein zintzan? 

H:bai 

N:hombre, da ze hartuban min handixe? 

H:bai, hau apurtu eiban 

N:da gero ze ipinitzen 

H:ba eztai 



N:karí? 

H:ez 

N:ala bendi? 

H:bendi 

N:bendi ipinikotzen gorarte klaro. Bale oso ondo 

H:da on nun gaz? 

N:ia bosgarrenin gaz 

H: uu sei faltara eta la ultima eta banu, banu hamendik? 

N:bai 

H:aaaa 

N:on esangotzut ondarruko berbak bale? Eta zuk esanbiztazu ze nahiraben esan, 
eta ezparakixu esan eztai 

H:bale 

N:bale? Ezta ixe pasaten ze neupe batzuk eztai, bale? Ze nahirau esan, nik 
esatenbatzut, ““Haur 4”, ederra dakazu trunpalle!”. Zer da “trunpalle”? 

H:elefantin tronpa ero eztai 

N:elefantin tronpa pentsatezu dela? 

H:bai, eske elefantik eukitxendau luze-luzi 

N:bai, oso ondo. Eta nik esatenbatzut “Haur 4” zelako famau zaz, ze nahirau esan 
famau? 

H:zer? 

N:famau 

H:ba famau zala e, asko  

N:ze nahirau esan baine gauza baten zer zazela?  

H:gauza bat na etxen lagun baik, ee lagun baik eta kopia baik ez? Eta ein eineban 
dana, orri guztik 

N:a zeuk bakarrik etxezunin nahirau esan famau zazela? 

H:bai 

N:oso ondo. Eta nik esaten batzut. “Haur 4” ati intzirrikatun da, zer nahirau esan 
intzirrikatun 

H: itxitxe ati 

N:itxitxe dala ati? 

H:mmmm bai 

N:bai ezta? Oso ondo. Benga ia atzana e  

H:seigarrena? 

N:bai. Aber datorren astin oporrak hartzen dou ezta?  

H:bai 

N:da ze eingozu udan? 

H:barai nox hartukorouen oporrak 

N:nox hartukou? 

H:hogeita hiru an  

N:hogeita hiru an? Eta ze eingozu ia oporretan zazenin?  

H:oporretan etxin geldituko na  



N:etxin geldituko zaz? 

H: bai, baine parkea jungo na  

N: zeineaz? 

H:aitaz 

N:aitaz? Eta anaxikin ez? 

H:bai. Naia (pultsera irakurri) 

N:jajaja ba listo amatxure “Haur 4”  

H:bai eta hau? 

N:listo amatxure hau ezta ixe 

 


